
TARIFES PARCEL·LES - CAMPING 2023*
PREUS TEMPORADA - MESOS

Gener 235 €

Febrer 235 €

Març 250 €

Abril 400 €

Maig 290 €

Juny 320 €

Juliol 800 €

Agost no disponible

Setembre 265 €

Octubre 315 €

Novembre 235 €

Desembre 320 €

Gos (Temporada mensual) 10 € / mes

PREU TEMPORADA ANUAL CARAVANA

Gener a Desembre 298 € / mes

PREUS PER NIT TB TA

Parcel·la 16,00 € 19.50 €

Parcel·la tenda 10,00 € 12,00 €

Adults 8,00 € 12,50 €

Jove (13 a 16) 8,00 € 12,50 €

Nens (3 a 12) 6,00 € 8,50 €

Nens (0 a 2) Gratis
Gos 8,00 € 11,00 €

Visites adult/dia 8,00 € 10,00 €

Visites nen/dia 6,00 € 8,00 €

ELECTRICITAT (trams 24h) TB / TA

4A (880W) 6,50 €

6A (1300W) 9,90 €

10A (2200W) 12,90 €

Informació general 2023:

❖ OBERT TOT L’ANY (Desembre inclòs)
❖ 10% d’IVA inclòs.
❖ Impost turístic no inclòs.
❖ La parcel·la inclou: caravana o tenda familiar gran i cotxe.
❖ La parcel·la tenda inclou: tenda petita sense cotxe.
❖ Check-in a partir de les 13hrs. Check-out abans de les 12hrs.
❖ Late Check-out màxim a les 17 hrs: 10 € + llum contractada.

(sempre prèvia confirmació per part de Recepció).
❖ Temporada per mesos inclou: el cotxe, la caravana i la unitat familiar

durant tots els dies que els nens no tinguin escola (consultar
calendari).
La resta de dies no estan inclosos. La unitat familiar, inclou un
màxim de 6 membres simultàniament durant l’estada, podent ser
avis, pares, fills, nets, joves/gendres i gos/gat.

❖ El pagament de la tarifa Temporada per mesos es farà a principis de
mes i via domiciliació bancària.

❖ Preus per nit: es considera temporada alta ponts, festius, setmana
santa, juliol, agost, nadal... (consultar calendari amb recepció)

❖ Acceptem animals de companyia a les parcel·les previ pagament de
la tarifa corresponent. Hauran de presentar la cartilla de vacunació a
la Recepció el dia d’entrada.
No acceptem races PP ni els seus encreuaments. Consultar.

❖ Els mesos de juliol i agost les visites no poden portar gos.
❖ La parcel·la és personal i intransferible.
❖ El Càmping es reserva el dret a canviar la parcel·la assignada.
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